
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwane dalej: RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia 

Zawodowego z siedzibą w Szczecinie pod adresem Plac Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin, 

zarejestrowany w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-

Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000111027 (zwany dalej: WZDZ).  

2. Z Administratorem Twoich danych osobowych można kontaktować się pisemnie, za pomocą 

poczty tradycyjnej na adres: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, Plac Jana 

Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres odo@wzdz.pl. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji celów statutowych WZDZ, np. 

kształcenie i doskonalenie ogólne i zawodowe młodzieży i dorosłych w systemie szkolnym i 

pozaszkolnym, a także realizacji obowiązków prawnych ciążących na WZDZ. 

4. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

 

5. WZDZ jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych do innych podmiotów 

w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa  

6. Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG lub organizacji 

międzynarodowych.  

7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy 

obowiązującego prawa. 

8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz 

prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. 

9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż 

przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przesłanka przetwarzania danych 

osobowych wynika z przepisów prawa lub zawartej między stronami umowy. W zakresie, w 

jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie 

wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest 

dobrowolne. 

11. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji przez WZDZ, w tym profilowaniu. 
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